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GEBOUWEN – ENERGIECONCEPTEN 

 

Dynamische gebouwsimulaties 
ABDE maakt simulaties van gebouwen op het vlak van energiegebruik en optimaliseert deze aan de wensen van 
de klant. Voor een individueel gebouw maken we simulaties van comforttemperaturen, daglichtfactoren, 
binnenluchtkwaliteit en energieverbruik in gebouwen. Simulaties gebeuren steeds inclusief standaard het 
onderzoeken van varianten op materialen en installaties (glassoort, zonwering, regeling HVAC,…) en dit praktisch 
altijd voor het volledige gebouw. 

Gespecialiseerd in innovatieve gebouwen (natuurlijke ventilatie, betonkernactivering, passiefkantoren, heat 
storage well..). we maken gebruik van Designbuilder en Energyplus als software. 
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ABDE Solutions
Ingenieurs in duurzame energie Energie audit

Uw energievraagstuk – Onze energieoplossing

- U moet aan alle energetische behoeftes van uw site/installatie blijven voldoen en eveneens uw energiefactuur onder controle 
houden. 

- U moet blijven voldoen aan de strenger wordende reglementeringen en veiligheid wat betreft uw elektrische installatie.
- U moet blijven voldoen aan de duurzaamheidscriteria die worden opgelegd (CO2 uitstoot, groene energie & energiebeleidsover-

eenkomsten 2015-2020 - EBO).

• Via onze totaalaanpak overlopen wij samen met u alle mogelijke aspecten van uw site/installatie om tot een duurzame en ko-
stenbesparende oplossing te komen.

• We beogen met minimale investering van tijd en geld tot een maximale efficiëntie verhoging te komen.
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Modulaire opbouw van onze aanpak, zorgt voor een oplossing op uw maat.

Onze externe en onafhankelijke experts hebben reeds jarenlange ervaring en zorgen voor betrouwbare en 
pragmatische oplossingen.

Wij bieden eveneens een tool aan voor continue (real-time) opvolging van de installatie. Zo kan het energiev-
erbruik nauwgezet opgevolgd worden. Een bijkomende intelligente sturing kan voor bijkomende efficiëntie 
verhoging zorgen.

EFFICIËNTIE

PRODUCTIE

VERBRUIK

ACTIE

DOORDACHT ENERGIEBELEID
=

CRUCIAAL VOOR DE BEDRIJFSVOERING VAN MORGEN



Totaalaanpak van uw energievraagstuk
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INLEIDEND GESPREK/BEZOEK

- Hoe zit uw site/installatie ineen?
- Wat zijn uw energienoden?
- Beschikbaarheid verbruiksprofiel?
- Voorstel op maat gemaakte oplossing die voldoet aan uw precieze energievraag.

ANALYSE ENERGIEHUISHOUDING

- In kaart brengen van de totale energiehuishouding van uw site/installatie.
- Indien nodig kan een bijkomende meetcampagne uitgevoerd worden.

•  Begroting potentiële efficiëntieverhoging – verlaging energieverbruik van uw site/installatie.
•  Opmaak rapport met voorstel praktijkgerichte oplossingen.

UITWERKING AANGEREIKTE OPLOSSINGEN

- Indeling naargelang de rentabiliteit en uw specifieke noden.

•  Ter beschikking stellen van gebruiksvriendelijk platform om de energiehuishouding zelf te kunnen raadplegen. (‘Dashboard’)
•  Optie: Tool voor continue energiemonitoring van uw site/installatie (compatibel met het ‘Dashboard’).
•  Optie: Frequente analyse van de verbruiksgegevens door onze onafhankelijke experten.

REALISATIE OPLOSSING

- Detailengineering aangereikte oplossingen.
- Nazicht mogelijke subsidies bij uitwerking oplossing.
- Opmaak lastenboek, planning, budget (omkadering project)
- Onafhankelijke beoordeling en rangschikking offertes
- Werfopvolging & coördinatie

ENERGETISCHE OPVOLGING SITE/INSTALLATIE

- Tool voor continue energiemonitoring van uw site/installatie (compatibel met het ‘Dashboard’).
- Frequente analyse van de verbruiksgegevens door onze onafhankelijke experten.
- Technische bijstand in operationele fase.

•  Continue analyse van uw site/installatie
•  Continue energie optimalisatie en bijhorende besparingen.


	Analyse_EnergieauditGebouw
	AnalyseEnergie audit

